
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 

041303 

Ţara: România 

Punct(e) de contact: 

În atenţia Ligia MIHAIU 

Georgeta NEAGU 

Telefon:0315003029 / 0315003074 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro

georgeta.neagu@radiocom.ro

Fax: 0315003666 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul) :www.e-licitaţie.ro. 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.radiocom.ro

Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la:          ■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie 

dinamic) pot fi obţinute la:                    ■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.III 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări                                        Adresa: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Operatorii economici vor transmite solicitări de clarificari cu cel mult  2 zile lucrătoare înainte de data limită de răspuns a 
autorităţii contractante, menţionată în paragraful următor.  

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: răspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări  se va 
transmite nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, precizata in invitatia 
de participare. 

Solicitările de clarificări se vor transmite si prin e-mail într-un format editabil (word , excel). 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:georgeta.neagu@radiocom.ro
http://www.radiocom.ro/


 

 

 

■ altele: Agent economic 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

■ altele: Radiocomunicaţii 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                            DA □         NU ■ 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă  

 „achiziţie şi montaj a 356 bucaţi de anvelope , în vederea dotării autoturismelor din Parcul auto al Societăţii cu 
anvelope cu profilul benzii de rulare specific sezonului de iarnă (M+S) ” 

 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

a) Lucrări                                   □ B) Produse                                    ■ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □ 

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     ■ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:  

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare: 

- Magazia Achizitorului din Bucureşti, 
strada Carpati nr.100 
 
Directia Operationala Radiocomunicatii 
Cluj –str.Fagului nr 2  
 
Directia Operationala Radiocomunicatii 
Iasi –str. George Enescu nr 7  
 
Cod NUTS RO321- Bucureşti 

Locul principal de prestare 

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                ■ 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          □ 

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de 

participanţi la acordul-cadru preconizat 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului 

cadru                                             da □ nu □ 

 

Dacă DA, 

__________________________________________ 

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de 

Acord-cadru cu un singur operator economic            □ 



desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui 

acord-cadru) 

 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□□ sau în luni: □□□  

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 

Valoarea estimată fără TVA:                                          Monedă:         lei                 

sau intervalul: între _____________ şi _______________                                                      Monedă: ________ 

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ 

 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

„achiziţie şi montaj pe jantă şi echipare autovehicul a 356 bucaţi de anvelope, în vederea dotării autoturismelor din 
parcul auto al Societăţii – Sediul Central şi Directii operationale cu anvelope cu profilul benzii de rulare specific 
sezonului de iarnă (M+S) ” 

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 34.35.11.00-3 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da □ nu ■ 

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      da □ nu ■ 
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu ■ 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):141.000                  Monedă: lei 

sau intervalul: între _______________ şi _______________                                               Monedă: __________ 

 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu □ 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ 

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor 

 ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 



Durata în luni: 3  sau în zile: □□□□  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □ nu ■ 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                          da ■ nu □ 

Valoarea garanţiei de participare: 2.500 lei 

 Perioada de valabilitate a garanţiei: 60 de zile de la data stabilita pentru deschiderea ofertelor 

Modul de constituire a garanţiei de participare:  instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară ori de 
o societate de asigurări. 

1)garanţia de participare trebuie prezentată în ORIGINAL cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor 

2)sa facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă 

3)să conţină în clar denumirea autorităţii  contractante în favoarea căreia s-a constituit 

4)valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe solicitată prin documentaţia de atribuire 

5)să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită,  care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie. 

6) să conţină parafa vizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată, 

7)să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta. 

8)în cazul IMM-urilor se acceptă garanţia constituită la 50% din valoarea stabilită, dar garanţia de participare va fi însoţită 
de documentele referitoare la dovada calităţii de IMM   (F 9) 

9)garanţia este irevocabilă 

10)plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului 

În cazul în care instrumentul de garantare provine din altă ţară, acesta va fi tradus în limba română şi legalizat. 

În cazul asocierii mai multor operatori economici, ofertantul care constituie garanţia de participare este asocierea, garanţia 
constituindu-se în numele liderului de asociere . 

Ofertele care nu sunt însotite de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitat în invitaţia de participare, vor fi respinse 
în cadrul  şedintei de deschidere a ofertelor, conform art.33 alin.(3), lit.b din HG.nr.925/2006. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci 

când acesta din urmă se află în oricare dintre situaţiile prevazute la art.87 alin(1) punctul a) si punctul c) din 

HG.nr.925/2006 precum si art.278 1* din OUG 34/2006. 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                                     da ■ nu □ 

- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5% din preţul  contractului fara TVA 

- modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară 

sau de o societate de asigurări. 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 



-surse proprii  

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

Conform Art. 44 din OUG 34/2006 - Acord de asociere care se va legaliza în cazul câştigării procedurii (Se vor depune 

Formularele completate I3 şi I4 odată cu documentele de calificare) 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu ■ 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 

 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 

337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de  

servicii; 

c) OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări şi completări 

d) HG nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări 

e) Ordinul 314 /12 Octombrie 2010 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice privind punerea în aplicare a Certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă 

f)Ordinul 509 / 28 Septembrie 2011 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie  

g) Ordinul 302 / 1 iunie 2011 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului 

procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii 

h) Ordinul 313 / 29 iunie 2011 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului 

sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

 1.Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 
180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare (F1) 
2. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 



completările ulterioare (F2) 
 
3.Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul de Stat) din care să reiasă 
situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele  
4. Certificat de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale) din care 
să reiasă situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se 
depun ofertele  
5. Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a 
certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă  (F3) 
6. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 
691*)  (evitarea conflictului de interese) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (F4) 
 
Persoanele de decizie din cadrul S.N. Radiocomunicaţii S.A. sunt : 
 
Dl. Cristian NIŢU       Preşedinte – Director General   

Dna. Albertina NĂSTASE     Director Executiv Financiar 

Dl.Victor-Petru PÂNZARU Director Executiv Dezvoltare şi Administrativ 

Dl. Lorand TUROŞ    Director Executiv Comercial 

Dl. Cristian APOSTOL     Director Executiv Tehnic 

Dl. Ovidiu NĂSUI     Director Direcţie Achiziţii şi Administrativ 

Dl. Gabriel VLAD    Director Direcţia Operationala Radiocomunicatii  
                                  Bucureşti  
 
Dl. Silviu GHEDUŢ    Director Direcţia Operationala Radiocomunicatii  
                                     Cluj 
Dl. Iordache POPA   Director Directia Operationala Radiocomunicatii  
                           Iasi 
Dl. Adrian DIACONESCU   Director Broadcasting 

Dl. Marian IONIŢĂ    Director Operaţiuni 

Dl. Cristian FOTA     Director de Vânzări 

Dna. Violeta IVANCIOVICI   Manager Departament  Achiziţii 

Dl. Marian DINCĂ     Şef Serviciu Logistică-Administrativ 

Dna. Ligia MIHAIU     Şef Serviciu Achiziţii 

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din 
O.U.G. nr. 34/2006, existenţa datoriilor privind obligaţiile de plată la 
bugetul de stat sau bugetul local, existenţa menţiunilor înscrise în 
Cazierul fiscal precum si necompletarea formularului 3  atrage 
excluderea ofertantului din procedură. 
In cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat  va 
prezenta documentele mai sus mentionate. 
In cazul în care există sustinători declarati perntru ofertant acestia vor 
completa formularul F1. 

  
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

 Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de 
activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie 



să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de 
ONRC. 
In cazul în care oferta este depusă de o asociere fiecare asociat  va prezenta 
documentul. 

 Pentru persoane juridice straine se solicită documente care dovedesc o 
formă de înregistrare ori atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul 
este rezident  
Documentele vor fi transmise în limba de origine , însotite de o traducere 
autorizată şi legalizată a acestora in limba română. 
 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

 1)Se solicită ultimul bilanţ contabil 

Bilanţul depus şi întregistrat la organele competente va fi prezentat în 

copie conformă cu originalul 
 

Media cifrei de afaceri din ultimii 3 ani să fie 

de cel puţin  280 000 lei. 

2)Fişa de informaţii generale 

Se va prezenta Formularul nr. 5 - Informaţii generale din sectiunea 

„Formulare si modele” completat corespunzător din care să rezulte cifra 

medie de afaceri pe ultimii 3 ani. 

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 
Declaraţie pe proprie răspundere  referitoare la condiţiile asigurarii 
montajului anvelopelor in : 

‐ Bucureşti 
‐ Cluj 
‐ Iaşi 

 
4)Informaţii privind subcontractanţii 

 

 

Dupa caz, se va completa corespunzator Formularul nr.7 

In cazul în care nu există subcontractanţi se va completa formularul cu 
menţiunea „Nici o parte din contract nu este îndeplinită de 
subcontractanţi” 

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

 1)Sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul SR 
EN ISO 9001/2008 sau echivalent. 

Documentul se va prezenta în copie conformă cu originalul. 

In cazul în care oferta este depusă de o asociere fiecare asociat  va prezenta 

documentul. 

 2) Sistemul de management al mediului in conformitate cu standardul SR 

EN  ISO 14001/2005 sau echivalent. 

Documentul se va prezenta în copie conformă cu originalul. 

In cazul în care oferta este depusă de o asociere fiecare asociat  va prezenta 

documentul. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu ■ 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate                         □ 



 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       da □ nu □ 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            da □ nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă □ 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

 

Negociere □ 

Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                                                 da □ nu □ 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare 

Negociere accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

 

Dialog competitiv □ 

Cerere de oferte   ■ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat □□□ 

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 

 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Cel mai mic preţ                                                                                                                                                      ■ 



Departajarea ofertelor cu preţuri egale se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, în plic închis, ofertanţilor   
care au oferit cel mai mic preţ. 
 

Sau                                                    

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      □ 

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine 

descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în 

documentul descriptiv 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                                        da □ nu ■ 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu ■ 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunţ de intenţie  

Numărul şi data publicării în SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     ■      □     □     □     □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 60  (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 

Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt obligatorii. 

Informaţiile din propunerea tehnică vor fi prezentate astfel încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu 

specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară va cuprinde: 

1. Formularul de ofertă - Formularul nr. 6, din Secţiunea Formulare - original; 
2. Detalierea preţului ofertei (centralizator de preturi), conform  Anexă la Formularul nr.6, din Secţiunea  Formulare şi  
Modele- original. 

Cursul de schimb la care se calculează preţul ofertei în echivalent euro, este cursul BNR leu/euro, comunicat de către Banca 
Naţională a României cu 5 zile calendaristice  înainte de data limită de deschidere a ofertelor.  
 



Propunerea financiară a ofertantilor, care nu au reprezentanţă fiscală în Romania, se va calcula prin adaugarea 
taxelor conform legislatiei fiscale (impozit pe venit realizat de persoana nerezidenta,etc). 

Se vor detalia furnizarile/serviciile in corelatie cu graficul de furnizare/prestare si valorile aferente. 

Moneda contractului este leul. 

Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modifcate pe durata derularii contractului. 

Nu se fac plati in avans. 

Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu 
autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă, Formularul F6. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei   
1.Adresa la care se depune oferta: 
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A, Şos. Olteniţei nr. 103,  sector 4, cod 041303, Bucuresti, 
Romania ; telefon: 031 500 3001; fax: 031 500 3013 

2.  Termenul limita de depunere a ofertelor:...........  

3.  Oferta se va prezenta in limba romana, in forma scrisa, in original si una copie. In eventualitatea unei discrepante intre 
original si copii va prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul in procedura de 
atribuire a contractului. 

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / 
persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta . 
Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, in original si copie, se vor prezenta in plicuri 
distincte, marcate corespunzator, care se vor introduce la randul lor in doua plicuri separate, pe care va fi marcat ORIGINAL 
si respectiv COPIE. Plicurile sigilate, vor fi introduse intr-un plic care va avea inscrise numele si adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei ,fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata, si la randul sau acest 
plic,  va fi introdus intr-un plic exterior, netransparent si inchis corespunzator, pe care va fi inscrisa adresa SOCIETATII 
NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII  si  urmatorul text: « A NU SE DESCHIDE INAINTE DE ............................... ». 

Alături de plicul în care se află oferta, se vor prezenta distinct următoarele documente: 

 1.Scrisoare de înaintare (Formularul F8); 

2.Declaraţie de încadrare în categoria IMM, conform Legii 346/2004, în cazul în care operatorul economic constituie garanţia 
de participare în cuantum de 50% din suma precizată în secţiunea VI. (Formularul F9). 

3.Imputernicire prin care reprezentantul este autorizat să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire. 
   
4. Garanţia de participare la procedură. 
 

 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu ■ 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu■ 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 



Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţară: Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: 021 310.46.41  

Adresă Internet 

(URL) www.cnsc.ro 

Fax: 021 310.46.42  

Organismul competent pentru procedurile de mediere  

Denumire oficială: - 

Adresă:  

Localitate: Cod poştal:  Ţară:  
E-mail:  Telefon:   

Adresă Internet  Fax:   

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Conform prevederilor OUG nr.34/2006 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Departamentul juridic al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii 

Adresă: Sos. Oltenitei, nr.103, sector 4  

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţară: Romania 

E-mail: 

luciean.trif@radiocom.ro 

Telefon: 031 500 3063  

Adresă Internet (URL) 

www.radiocom.ro  

Fax: 031 500 3072  

 

 

   

 


